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Diskussion om undersökning om tredje presidial på LUS
Efter tinget den 2/12-19 så fick styrelsen uppmuntran att arbeta vidare med frågan om
en tredje presidial på LUS. Tinget utgick från underlaget som ni finner som bilaga 4b.
Styrelsen uppmuntras läsa igenom underlaget och identifiera vad i underlaget som kan
tas vidare för en eventuell undersökning om en tredje presidial.
I LUS stadga, tionde kapitlet, så finns en metod för att göra undersökningar inom
LUS (projektgrupper). Det undertecknad önskar att styrelsen diskuterar igenom för
som borde vara i ett tingsunderlag inför att en sådan projektgrupp föreslås till tinget.
Sedan kommer den handlingen (beroende på när nästa styrelsemöte blir av) antingen
att lyftas på nästa styrelsemöte eller via mejlbeslut. Inför tillsättningen av en
projektgrupp har Elin Bergströms namn lyfts, som intresserad att hjälpa LUS med en
utredning.
Tingets kommentarer
Följande lyfts några aspekter som tinget lyfte:
- Vad är heltidarens titel, hierarkisk ordning jämfört med resterande heltidare,
är det en ny vice ordförande?
- LUS bör specificera vilka arbetsuppgifter som den tredje presidialen ska
underta.
- LUS bör utreda de ekonomiska förutsättningar, men hänsyn till att:
- Ändrad medlemsavgift - merparten av kårerna tycks vara okej med en
viss förändring av medlemsavgiften, men det finns någon enstaka
som uttrycker en stark ovilja emot höjda medlemsavgifter.
- Tinget önskar att LUS ska kolla på hur man kan ta in externa medel
för att möjliggöra positionen, samt kolla på hur man kan flytta runt
medel inom LUS verksamhet.
- Ting uttryckte att de vill se olika tidsgrader (deltidstjänst) eller andra sätt att
möjliggöra tjänsten, t.ex. eventuellt projekt för att dra in projektmedel eller
dylikt.
- Tinget ville ha ett djupgående underlag om varför den tidigare tredje
heltidaren, generalsekretaren, avskaffades. Dels genom samtal med tidigare
heltidare med större insyn (exempelvis; Elisabeth Gherke, Hanna
Gunnarsson, Björn Sanders, Jack Senften, Oskar Styf, Sebastian Persson,
Cecilia Skoug, Carin Brenner, Kristina Arnrup Thorsbro, hela DÄR) men
rimligtvis även via protokollsgranskning, kolla upp vad SSØ var och varför
det försvann, tidigare utredningar och så vidare.
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Tinget uttryckte även en vilja att anta ett bredare hållbarhetsaspekt,
exempelvis:
- Hur kan LUS presidiets arbete struktureras upp med eller utan en
tredje heltidare.
- Se över arbetsuppgifter som finns idag jämfört vad som skulle
behöva.
- Därtill även balansen mellan en tredje heltidare och resterande
studentrepresentanter på LUS, särskilt de med vissa administrativa
uppdrag likt tingets presidium eller valberedningens ordförande.
Tinget är intresserad av hur en utökning av LUS kan gynna dem, vilka tjänster
som LUS kan erbjuda till kårerna - sammanställ vilka uppgifter inom kårerna
som skulle vinna på centralt stöd.

Därtill uttrycker tinget att förslaget får inte vara allt eller inget samt att den bör ta i
beaktande utredningen till Företagshälsosjukvården.
Sammanfattning
Så, vad anser styrelsen angående en tredje heltidare? Bör vi föreslå tinget en
projektgrupp eller kan vi facilitera det på något annat sätt?

I tjänsten,
Gustav Ekström
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